
  

 
 

 

IV Semana de Empreendedorismo e Inovação    
    

A promoção deste evento tem como objetivo gerar um ambiente que estimule o 

surgimento, a ampliação e a diversificação do movimento empreendedor em Uberlândia.  Além 

de fomentar a capacidade de iniciativa e busca do novo pelos participantes. O foco é estimular 

a comunidade a pensar “fora da caixa” criando oportunidades para si e utilizar experiência para 

o mercado de trabalho.     

O evento conta com palestras e mesas redondas que apresentarão conteúdos voltado ao 

empreendedorismo corporativo e empresarial, experiências de sucesso de empreendedores e 

empreendimentos que começaram no meio universitário. Além de dicas de planejamento, visão 

de mercado, oportunidades e dificuldades. Assim, os participantes terão a oportunidade de 

aprender mais sobre o assunto e ao mesmo tempo colocar em prática seus conhecimentos em 

ideias inovadoras.     

A IV SEI contará ainda com o Desafio SEI, que será lançado no primeiro dia de evento. Será 

uma atividade voltada ao empreendedorismo, em que as equipes participantes serão avaliadas 

e as melhores serão escolhidas no dia 9 de maio de 2018.    

  

Estrutura     

Dia 1 (Segunda- feira, 7 de maio de 2018)      

19:00 – 19:30   Cerimônia de Abertura  

19:30 – 20:30   Palestra – “Metodologias Ágeis”  

20:30 – 20:50   Coffee - Break  

20:50 – 21:50   Palestra – “Por que empreender? ”  

21:50 - 22:20    Lançamento do Desafio    

Dia 2 (Terça-feira, 8 de maio de 2018)    

17:30 – 18:30   Palestra – “O impacto dos sonhos”  

18:30 – 20:00   Mesa Redonda – “Meus primeiros passos”  

20:00 – 20:20   Coffee-Break   

20:20 - 22:00    Arena temática    

Dia 3 (Quarta-feira, 9 de maio de 2018)    

19:00 – 20:00   Palestra – “Investindo no seu sonho”  

20:00 – 20:20   Coffee-Break  

20:20 – 22:20   Apresentação Desafio  

    



  

 
 

 

MEJ      
   

 O MEJ tem como propósito a busca por um Brasil Empreendedor. Trabalhamos todos os 

dias para formar pessoas comprometidas e capazes de transformar o Brasil por meio da 

realização de mais e melhores projetos. O movimento surgiu em 1967 na França e veio para o 

Brasil em 1988. Desde então, tem sido apoiado por empresas de destaque no mercado. Isso 

mostra a importância desse movimento para o crescimento sociedade. Pessoas inconformadas 

que buscam nos valores do Movimento Empresa Júnior um pensamento inovador e a 

capacidade de realização de mudanças significativas para o futuro do Brasil.   

 


